




2



- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
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- รองประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการการลงทุน
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- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
- กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 5



- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา

และกําหนดค�าตอบแทน
- กรรมการการลงทุน 6



- กรรมการบริษัท
- ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร
- ประธานกรรมการจัดการ
- กรรมการการลงทุน
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- กรรมการบริษัท 
- กรรมการจัดการ
- ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารฝ�ายการเงิน
- กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
- กรรมการการลงทุน
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 8



- กรรมการบริษัท 
- กรรมการจัดการ
- กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
- กรรมการการลงทุน
- อนุกรรมการบริหารความเส่ียง
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- กรรมการบริษัท 
- กรรมการจัดการ
- กรรมการการลงทุน
- อนุกรรมการบริหารความเส่ียง
- เลขานุการบริษัท
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- กรรมการบริษัท 
- กรรมการจัดการ 
- กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

11



- กรรมการบริษัท 
- กรรมการจัดการ
- อนุกรรมการบริหารความเส่ียง
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วาระที่  1 ประธานแจ�งให�ที่ประชุมทราบ

วาระที่  2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ประจําป� 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

วาระที่  3 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป� 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบป�บัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติการจ�ายเงินป�นผลประจําป� 2564 
และการจัดสรรกําไรสุทธิเป�นเงินทุนสํารองตาม
กฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ�ายเงินป�นผลระหว�าง
กาล

วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติการแต�งต้ังกรรมการเข�าใหม�
แทนกรรมการที่พ�นจากตําแหน�งตามวาระ

วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ
ประจําป� 2565
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต�งต้ังผู�สอบบัญชี
และการกําหนดค�าตอบแทนประจําป� 2565

วาระที่  9 เรื่องอ่ืนๆ (ถ�ามี)

16



17



รายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2564
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หน�วย : ล�านบาท

“รายได�ในป� 2564 เพิ่มจากป�ก�อนหน�าร�อยละ 82.9
โดยหลักจากกลุ�มธุรกิจขนส�งสินค�าทางอากาศ
ที่ได�ดําเนินธุรกิจในลักษณะของ Charter Flight 

ประกอบกับการเติบโตของรายได�ในกลุ�มธุรกิจอื่นๆ” 

“รายได�ส�วนใหญ�ยังคงเป�นกลุ�มขนส�งสินค�าทางอากาศ” 

2,712.5

1,607.4

2,939.2

ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

54%

4%

16%

25%

1%
ขนส�งสินค�าทางอากาศ

ขนส�งสินค�าทางทะเลและทางบก

บริหารจัดการโลจิสติกส�

โลจิสติกส�สําหรับสินค�าอนัตราย
และเคมีภัณฑ� 

ธุรกิจอื่นๆ
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“การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
โดยการเข�าลงทุนในกลุ�มบริษัท
ต�างประเทศ และการบริหารต�นทุน
ค�าใช�จ�ายต�างๆ ทําให�กําไรสุทธิ
ปรับเพิ่มขึ้นกว�าร�อยละ 132.2
จากป�ก�อนหน�า

164.5 162.5

377.3

6.0%

9.8%

12.5%

0.0%
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ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

หน�วย : ล�านบาท
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เมษายน
• บริษัทปรับโครงสร�างกลุ�มธุรกิจขายระวางสินค�าสายการบิน (ANI) และ

แล�วเสร็จในเดือนกันยายน 2564 เพื่อมุ�งสู�การเป�นกลุ�มตัวแทนขาย
ระวางสินค�าสายการบินในภูมิภาค ด�วยความร�วมมือระหว�างบริษัทกับ
พันธมิตรต�างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข�งขันให�มากย่ิงขึ้น 
โดยเฉพาะในช�วงสถานการณ�ป�จจุบันท่ีมีอุปสงค�ในการขนส�งสินค�าทาง
อากาศสูง เม่ือเทียบกับอุปทานท่ียังไม�สามารถตอบสนองได�จาก
สถานการณ�การบินในป�จจุบัน

พฤษภาคม
• บริษัทจ�ายเงินป�นผลให�ผู�ถือหุ�นในอัตราหุ�นละ 

0.10 บาท รวมเป�นเงินป�นผล จํานวนท้ังส้ิน 
60,130,777.50 บาท 

• บริษัทขายหุ�นจากโครงการซ้ือหุ�นคืน จํานวน 
8,000,000 หุ�น เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 
คิดเป�นมูลค�ารวม 98,570,440.00 บาท

มีนาคม
• บริษัทเข�าลงทุนในบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด� เซอร�วิส (ShipSmile) จํากัด ในสัดส�วนร�อยละ 30 ด�วยเงินลงทุนรวม 105.0

ล�านบาท ซ่ึง ShipSmile เป�นผู�นําอันดับหน่ึงในธุรกิจขายแฟรนไชส�ให�ผู�ประกอบการในการขนส�งพัสดุ และเป�นจุด
รวบรวมการขนส�งพัสดุภายในประเทศจากบริษัทขนส�งช้ันนํา และได�มีการเข�าลงทุนเพิ่มเติมในสัดส�วนร�อยละ 8 และร�อย
ละ 5 ในเดือนสิงหาคมและพฤศจิกายนตามลําดับ ทําให�มีสัดส�วนการถือหุ�นรวมร�อยละ 43

• บริษัทลงทุนในบริษัท เมคเซนด� เอ็กซ�เพรส จํากัด (Makesend) ในสัดส�วนร�อยละ 30 ด�วยเงินลงทุนรวม 9.0 ล�านบาท 
เพื่อร�วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ�การขนส�งสินค�าภายในประเทศในวันเดียว (Same-day Delivery)
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ตุลาคม
• บริษัทจ�ายเงินป�นผลระหว�างกาลให�ผู�ถือหุ�นในอัตราหุ�นละ 0.10 บาท รวมเป�นเงินป�นผลระหว�างกาล 

จํานวนท้ังส้ิน 60,940,777.50 บาท 

พฤศจิกายน
• บริษัทเข�าลงทุนซ้ือหุ�นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร�ค อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด (ANI) 

มูลค�าเงินลงทุน 300.80 ล�านบาท ซ่ึงเป�นบริษัทร�วมค�า (Joint Venture) ของบริษัท เพื่อเป�น
แหล�งเงินทุนให�แก� ANI สําหรับการเข�าซ้ือ กิจการกลุ�มบริษัท เอเชีย จีเอสเอ (เอ็ม) เซินดิเรียน 
เบอร�ฮัด (ASIA GSA (M) Sdn. Bhd.) (Asia GSA (M)) ใน สัดส�วนร�อยละ 20 ซ่ึงประกอบ
ธุรกิจเป�นตัวแทนขายระวางสินค�าสายการบินในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร� และเวียดนาม 

• ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564  มีผู�ถือหุ�นใช�สิทธิของ III-W1 เพื่อแปลงเป�นหุ�นสามัญ จํานวน 
11,302,200 หุ�น ของบริษัทฯ ราคาใช�สิทธ์ิ 6 บาทต�อหุ�น ในอัตรา 1 : 1
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1,607.4

2,939.2

ป� 2563 ป� 2564

รายได�รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจากป�ก�อนท่ีร�อยละ 82.9 โดยปรับเพิ่มขึ้นในกลุ�มธุรกิจหลักของบริษัท 
โดยเฉพาะกลุ�มธุรกิจขนส�งทางอากาศท่ีมีรายได�ป� 2564 กว�า 1,639.90 ล�านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากป� 2563 กว�าร�อยละ 
79.8 ซ่ึงเป�นช�วงท่ีได�รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบธุรกิจ ตลอดจนผลกระทบจากสถานการณ�
แพร�ระบาดของ Covid-19 ซ่ึงบริษัทได�ดําเนินธุรกิจในลักษณะของ Charter Flight ซ่ึงยังคงสร�างรายได�อย�างต�อเน่ือง 
นอกจากน้ี ในกลุ�มธุรกิจอื่นๆ โดยรวมยังคงเติบโตเม่ือเทียบกับป� 2563 กว�าร�อยละ 80.1

ขนส�งสินค�าทางอากาศ 912.3 1,639.9 79.8% 54.4%

ขนส�งสินค�าทางทะเลและทางบก 48.8 106.5 118.5% 3.5%

บริหารจัดการโลจิสติกส� 176.3 485.4 175.4% 16.1%

โลจิสติกส�สําหรับเคมีภัณฑ�
และสินค�าอันตราย

523.0 766.0 46.5% 25.4%

ธุรกิจอ่ืนๆ 14.3 14.9 4.5% 0.5%

รวมรายได� 1,674.7 3,012.8 79.9% 100.0%

รายได�รวม 
(สุทธิรายการระหว�างกนั) 1,607.4 2,939.2 82.9%

หน�วย : ล�านบาท
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ป� 2563 ป� 2564

กําไรขั้นต�นในป� 2564 ของบริษัทมีจํานวน 527.2 ล�านบาท เพิ่มขึ้นจากป� 2563 กว�าร�อยละ57.8 ถึงแม�ว�า
อัตรากําไรขั้นต�นของกลุ�มบริษัทจะลดลงอยู�ท่ีร�อยละ 17.9 เป�นผลจากอัตราค�าบริการการขนส�ง ท้ังระวางสินค�าสายการ
บินและเรือปรับเพิ่มสูงขึ้น แต�บริษัทยังคงสามารถบริหารจัดการได�ดี และมีกําไรขั้นต�นปรับเพิ่มขึ้นจากป� 2563

ขนส�งสินค�าทางอากาศ 118.1 192.9 63.3% 35.5%

ขนส�งสินค�าทางทะเลและทางบก 23.1 29.0 25.7% 5.3%

บริหารจัดการโลจิสติกส� 59.3 120.2 102.8% 22.1%

โลจิสติกส�สําหรับเคมีภัณฑ�
และสินค�าอันตราย

137.9 197.1 43.0% 36.3%

ธุรกิจอ่ืนๆ 3.9 3.9 -0.5% 0.7%

รวมกาํไรขัน้ต�น 342.3 543.1 58.7% 100.0%

กําไรขัน้ต�น
(สุทธิรายการระหว�างกนั) 334.1 527.2 57.8%

อัตรากาํไรขัน้ต�น 20.8% 17.9%

หน�วย : ล�านบาท
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กําไรสุทธิของบริษัทในป� 2564 อยู�ท่ี 377.3 ล�านบาท ปรับเพิ่มขึ้นกว�าร�อยละ 132.2 จากป� 2563 และสร�าง
ผลประกอบการสูงสุดใหม�ของกลุ�มบริษัท โดยเฉพาะในไตรมาส 4/2564 ท่ีสร�างกําไรสุทธิกว�า 113.9 ล�านบาท

หน�วย : ล�านบาท

รายได�รวม 1,607.4 2,939.2 82.9%

กําไรขัน้ต�น 334.1 527.2 57.8%

อัตรากําไรขั้นต�น (%) 20.8% 17.9% (2.9%)

รายได�อ่ืน 57.0 73.7 29.4%

ค�าใช�จ�ายในการขาย 67.1 84.9 26.6%

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 266.1 278.0 4.5%

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน - สุทธิ (0.8) 5.9 n.m.

ต�นทุนทางการเงิน 31.4 28.0 (10.8%)

กําไรจากเงินลงทุนใน JV & Asso 135.4 223.4 64.9%

กําไรสทุธิ (ส�วนของบรษิทัใหญ�) 162.5 377.3 132.2%

อัตรากําไรสุทธิ (%) 9.8% 12.5% 2.8%

กําไรต�อหุ�น (บาท/ต�อหุ�น) 0.27 0.62 127.6% 28



ฐานะทางการเงินแข็งแกร�งจากการเติบโตจากท้ังกลุ�มธุรกิจต�างๆ ของบริษัทและการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร�ท่ีมีการบริหารความเสี่ยงด�วยการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองท้ังในประเทศและต�างประเทศยังคงสามารถ
สร�างผลตอบแทนได�อย�างดี 

อัตรากําไรขั้นต�น (%) 20.8% 17.9%

อัตรากําไรสุทธิ (%) 9.8% 12.5%

อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น (%) 12.6% 24.9%

อัตราส�วนสภาพคล�อง
(Current Ratio) (เท�า)

0.9X 1.3X

อัตราส�วนหน้ีสินต�อส�วนของ
ผู�ถือหุ�น (D/E) (เท�า)

0.9X 0.7X

อัตราส�วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ีย
ต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (IBD/E) (เท�า)

0.6X 0.4X

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 105.4 76.7

ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 104.4 60.7

เงินสด 168

ลูกหนี้การค�า 801

สินทรัพย�ถาวร 191

เงินลงทุน 1,461

เจ�าหนี้การค�า 488

ภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ย 617

1,745.1
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บริษัทมีนโยบายจ�ายเงินป�นผลไม�น�อยกว�าร�อยละ 40
ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี

และทุนสํารองตามที่กฎหมายกําหนด และเงินสํารองอ่ืนๆ
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• ป� 2564 บริษัทมีกําไรสุทธิส�วนท่ีเป�นของผู�ถือหุ�นของบริษัท
จากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน  486,598,168.00 บาท 

• คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�น
พิจารณาอนุมัติการจดัสรรกําไรสุทธิเป�นเงินทุนสํารองตาม
กฎหมาย เป�นจํานวน 9,200,000.00 บาท
ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรกําไรเป�นทุนสํารองครั้งน้ี 
ทุนสํารองของบริษัทจะคิดเป�นร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ครบถ�วนตามท่ีกฎหมายกําหนด
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หมายเหตุ : /1 ซ่ึงภายหลังจากการจัดสรรกําไรเป�นทุนสํารองคร้ังนี้ ทุนสํารองของบริษัท
จะคิดเป�นร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ�วนตามที่กฎหมายกําหนด

1. กําไรสุทธิส�วนที่เป�นของผู�ถือหุ�นของบริษัท (บาท) 127,386,122 486,598,168

2 สํารองตามกฎหมาย(บาท)

2.1 สํารองตามกฎหมาย ณ 1 มกราคม (บาท) 22,400,000 28,900,000

2.2 จัดสรรสํารองตามกฎหมายประจําป� (บาท) 6,500,000 9,200,000

รวม 28,900,000 38,100,000/1

3. ทุนจดทะเบียนบริษัท (บาท) 383,663,472 380,817,360

3. คิดเป�นร�อยละของกําไรสุทธิประจําป� 5.10 1.88

4. คิดเป�นร�อยละของทุนจดทะเบียนบริษัท 7.53 10.00
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• คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�น
พิจารณาอนุมัติจ�ายเงินป�นผล อัตราหุ�นละ 0.40 บาท 
สําหรับรอบป�บัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
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• บริษัทได�จ�ายเงินป�นผลระหว�างกาล จากผลการดําเนินงานงวด
วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และกําไรสะสม
ของบริษัท ให�แก�ผู�ถือหุ�นในอัตราหุ�นละ 0.10 บาท รวมเป�นเงินท้ังส้ิน 
60,940,777.50 บาท แล�วในวันท่ี 21 ตุลาคม 2564

• ดังน้ัน จะมีเงินป�นผลท่ีเสนอให�ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2565
พิจารณาอนุมัติจ�ายอีกอตัราหุ�นละ 0.30 บาท รวมเป�นเงินป�นผล
จ�ายจํานวนท้ังส้ิน 186,212,992.50 บาท

• กําหนดสิทธิในการรับเงินป�นผลในวันท่ี 27 เมษายน 2565
และกําหนดจ�ายเงินป�นผลในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565
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1. กําไรสุทธิส�วนที่เป�นของผู�ถือหุ�นของบริษัท (บาท)

2. รวมเงินป�นผลจ�ายต�อหุ�น (บาท:หุ�น)
2.1 เงินป�นผลระหว�างกาล (บาท:หุ�น)
2.2 เงินป�นผลประจําป� (บาท:หุ�น)

3. จํานวนหุ�นที่จ�าย (หุ�น) /1

4. รวมเป�นเงินป�นผลที่จ�ายทั้งสิ้น (บาท)

5. อัตราส�วนการจ�ายเงินป�นผลต�อกําไรสุทธิ

หมายเหตุ : 1/ จํานวนหุ�นที่จ�ายคิดจากจํานวนหุ�นที่ออกชําระแล�วหักหุ�นทุนซื้อคืน 35
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การประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2565
มีกรรมการบริษัทที่ต�องพ�นจากตําแหน�งตามวาระ

จํานวน  4  ท�าน  ดังนี้

1. นายเกริกไกร จีระแพทย� กรรมการอิสระ

2. นายอภิชาติ จีระพันธุ� กรรมการอิสระ

3. นายวิรัช นอบน�อมธรรม กรรมการ

4. นายจิโรจ พนาจรัส กรรมการ
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ซ่ึงในการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการนั้น  บริษัทเป�ด
โอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถเสนอช่ือบุคคลเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัท ต้ังแต�
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แต�ไม�มีผู�ถือหุ�นท�านใดนําเสนอ
ช่ือบุคคลเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค�าตอบแทนได�พิจารณาสรรหาจากทําเนียบกรรมการอาชีพ (Director 
Pool) แต� ไม�พบบุคคลที่มีประสบการณ�เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทเท�ากับ
กรรมการที่พ�นจากตําแหน�งตามวาระ

ดังนั้น จึงเห็นสมควรให�เสนอช่ือกรรมการที่พ�นจากตําแหน�งตามวาระข�างต�น 
กลับเข�าดํารงตําแหน�งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป�นบุคคลที่มีความรู� ความสามารถ มี
ประสบการณ�และประวัติการทํางานที่ดี ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต�อองค�กร อีกทั้งมี
คุณสมบัติไม�ขัดต�อกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด และ กฎหมายหลักทรัพย�และตลาด
หลักทรัพย� 

ข�อมูลกรรมการท่ีได�รบัการเสนอช่ือให�กลับเข�าดํารงตําแหน�งต�อไปอีกวาระหน่ึง 38
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ค�าตอบแทนรายเดือน ค�าเบ้ียประชุม และบําเหน็จกรรมการ ประจําป� 2564 เปรียบเทียบป� 2565
ค�าตอบแทนประจําป� 2564 ค�าตอบแทนประจําป� 2565(ป�ที่เสนอ)

ค�าตอบแทน ค�าเบี้ยประชุม
บําเหน็จ

ค�าตอบแทน ค�าเบี้ยประชุม
บําเหน็จ

รายเดือน ต�อครั้งที่เข�าประชุม รายเดือน ต�อครั้งที่เข�าประชุม

คณะกรรมการบรษิัท
- ประธาน
- รองประธาน
- กรรมการ

30,000 บาท
25,000 บาท
20,000 บาท

20,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

วงเงินบําเหน็จจ�ายจะ
จ�ายจากเงินส�วนหน่ึง
ของวงเงินค�าตอบแทน
กรรมการภายหลังหัก 
ค�าตอบแทนรายเดือน 
และค�าเบ้ียประชุมท่ีจ�าย
จ ริ ง  ท้ั ง น้ี  จํ า น ว น
ค�าตอบแทนรายเดือน
ค� า เ บ้ี ย ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ
บําเหน็จ รวมกันแล�วจะ
ไม�เกิน 4,700,000บาท    

40,000 บาท
30,000 บาท
25,000 บาท

30,000 บาท
20,000 บาท
15,000 บาท

บําเหน็จจ�ายจะจ�ายใน
อัตราร�อยละ 1.25 ของ
กําไรสุทธิป� 2565 โดย
จ ะ จ� า ย ไ ม� เ กิ น
4,000,000 บาท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
- ประธาน
- กรรมการ

-
-

15,000 บาท
10,000 บาท

-
-

15,000 บาท
10,000 บาท

คณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค�าตอบแทน
- ประธาน
- กรรมการ

-
-

15,000 บาท
10,000 บาท

-
-

15,000 บาท
10,000 บาท

คณะกรรมการกาํกบัดแูล
กิจการที่ดี
- ประธาน
- กรรมการ

-
-

15,000 บาท
10,000 บาท

-
-

15,000 บาท
10,000 บาท

คณะกรรมการการลงทนุ
- ประธาน
- กรรมการ

-
-

15,000 บาท
10,000 บาท

-
-

15,000 บาท
10,000 บาท



ค�าตอบแทนรายเดือน ค�าเบ้ียประชุม และบําเหน็จกรรมการ ประจําป� 2564 เปรียบเทียบป� 2565

หมายเหตุ : 
1. ในป� 2565 กําหนดจ�ายค�าตอบแทนรายเดือน ค�าเบี้ยประชุม รายละเอียด

ตามที่เสนอ และกําหนดจ�ายบําเหน็จกรรมการประจําป� 2565 ในจํานวนไม�
เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล�านบาทถ�วน) ทั้งนี้ การจ�ายบําเหน็จดังกล�าวให�
จ�ายภายหลังจากรับทราบผลการดําเนินงานของป� 2565 ที่ผ�านการ
รับรองจากผู�สอบบัญชีแล�ว

2. กรรมการที่ไม�ใช�กรรมการอิสระไม�มีสิทธิได�รับค�าเบี้ยประชุมกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย�อย รวมถึงบําเหน็จกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�น
พิจารณาอนุมัติแต�งต้ัง

บริษัท ไพร�ซวอเตอร�เฮาส�คูเปอร�ส เอบีเอเอส จํากัด 
เป�นผู�สอบบัญชีของบริษัท
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โดยมีผู�สอบบัญชีดังน้ี

1. นางสาวสุขุมาภรณ� วงศ�อริยาพร ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4843  และ/หรือ
2. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4526 และ/หรือ
3. นางสาววราภรณ� วรธิติกุล ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4474

ประวัติผู�สอบบัญชี
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ค�าตอบแทนค�าสอบบัญชีประจําป�  2565
สําหรับการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ จํานวน 9 บริษัท

เป�นจํานวนไม�เกิน 4,390,000 บาท

หมายเหต:ุ ค�าตอบแทนค�าสอบบัญชีข�างต�น
ไม�รวมค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out-of-pocket expense) 
และไม�มีค�าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)

44



รายละเอียดค�าตอบแทนผู�สอบบัญชีป� 2563-2565
หน�วย : บาท

ค�าสอบบัญชีบริษัทแม� 3,100,000 2,100,000 2,100,000

ค�าสอบบัญชีบริษัทย�อย 3,201,000 1,900,000 1,890,000

ค�าสอบบัญชีบริษัทร�วมและการร�วมค�า 1,623,000 700,000 400,000

หมายเหตุ : 
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